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Par mācību sasniegumu vērtēšanu
attālināto mācību laikā
Pamatojoties uz 2020.gada 7.aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Rīgas Domes
13.03.2020. rīkojumu Nr. RD-20-83-r “Par rīcību ārkārtējā situācijā” ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, kā arī uz 14.04.2020. Valsts
izglītības satura centra izstrādātājām “Vadlīnijām skolēnu/audzēkņu mācību snieguma
vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nosaku
sekojošu kārtību:
1. Vērtēt skolēnu mācību sasniegumus attālināto mācību laikā no 22.04.2020., ievērojot
29.08.2019. iekšējos noteikumus (turpmāk – Noteikumi) Nr. VS28-19-3-nts “Rīgas
28. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, aktualizējot
minēto Noteikumu 14., 16., 17., 20., 24. un 25. punktus:
1.1.

1.2.

Noteikumu 14.punkts - Pirms katra mācību sasniegumu pārbaudījuma norises
skolotājs iepazīstina skolēnus ar pārbaudījuma vērtēšanas kritērijiem, darbu
izpildes termiņiem;
Noteikumu 16.punkts - Skolotājam pārbaudes darbos, kas tiek vērtēti ar
atzīmi, skolēnam ir jādod iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā.
Pārbaudes darbā vērtējumi ballēs tiek izlikti atbilstoši darba izpildes apjomam
pēc Skolas vienotās ballu skalas:
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Veiktā darba apjoms
(procentos)

Veiktā darba apjoms
(procentos)

1.- 4.klasē

5.- 12.klasē

100-96
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100-93
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17-9
8-1

1.3. Noteikumu 20. punkts- Skolēniem, lai saņemtu semestra
vērtējumu mācību
priekšmetā, ir jāiegūst vērtējumi skolotāja noteiktajos mācību satura tēmas
noslēguma pārbaudes darbu grafikā paredzētajos darbos;
1.4. Noteikumu 24. punkts - Izliekot semestra vērtējumu, vajadzības gadījumā var
piemērot vidējā vērtējuma noapaļošanas principu, ņemot vērā pozitīvu
vērtējumu dinamiku, skolēna mājas un patstāvīgo darbu izpildi, atgriezeniskās
saites sniegšanu;
1.5. Noteikumu 38. punkts - Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura
tēmas noslēguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu.
Atļaut skolēnam uzlabot noslēguma pārbaudes darba vērtējumu:
2.1. līdz mācību gada beigām, pārbaudes darbos 24.02.2020. - 23.03.2020.;
2.2. divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba izpildes pārbaudes darbos no
14.04.2020.
Formatīvo vērtēšanu veic mācību procesā, vērtējot ikdienas mācību uzdevumus un
mājas darbus, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par savu sniegumu un uzlabotu
mācīšanos. Vērtējumu skolotājs skolvadības sistēmā atzīmē ar “i” (ieskaitīts) vai “ni”
(neieskaitīts).
Apzīmējumu “nav vērtējuma” (“n/v”) lieto, ja skolēns nav atsūtījis skolotājam
atgriezeniskās saites uzdevumu.
Pedagogiem pārliecināties, ka skolēniem, kuriem ir vajadzīga papildu palīdzība
noslēguma vērtēšanas darbu izpildē, tāda ir pieejama. Sagatavot atbilstošus atbalsta
pasākumus (Uzdevumu paraugus, atgādnes, plānu sagataves, papildu konsultācijas
tiešsaistē vai pa tālruni).
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